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Od pondělí 30. března bude v části 
Nový Pávov úplná uzavírka komu-
nikace pod dálničním mostem, kte-
rý se bude rekonstruovat. Uzavírka 
komunikace spojující Nový Pávov s 
Antonínovým Dolem bude trvat cca 
do konce prázdnin. Z toho důvodu 
je nutné autobusovou linku 12 od-
klonit z původní trasy a oblast Pávo-
va touto linkou neobsluhovat.  

Od 30. března bude zavedena nová 
výluková autobusová linka „X“, kte-
rá připojí cestující z a do Pávova ze 
zastávky „Pávovská, přestupní“ na 
linku 12. Jedná se přesně o stejný 
model náhradní dopravy, který byl 
úspěšně použit v roce 2014, kdy byla 
provedena rekonstrukce první polo-
viny dálničního mostu. Podstatná je 
ta skutečnost, že jízdní řád linky 12 
zůstává z obou konečných stejný a 
z toho je zřejmé, že problém se týká 
pouze cestujících z Pávova a několi-
ka spojů na zastávku Bosch-diesel.

Jízdní řády linky 12 a linky X jsou 
již vyvěšeny na webu Dopravního 
podniku, v předprodeji jízdenek na 
Masarykově náměstí jsou již k dispo-
zici. Nové jízdní řády budou také k 
dispozici v celostátním informačním 
systému, případně si je může cestují-
cí „stáhnout“ do mobilního telefonu.

Dotazy cestujících jsme připraveni 
zodpovědět na mailu info@dpmj.cz .

 Ing. Josef Vilím, 
 ředitel DP města Jihlavy

Do Pávova bude 
zajíždět náhradní 

linka
Počátkem roku se 

uskutečnilo celkem šest 
workshopů zaměřených 
na primární prevenci 
v domech s pečovatel-
skou službou v Jihlavě. 

Programy byly realizo-
vány ve spolupráci od-
boru sociálních věcí Ma-
gistrátu města Jihlavy s 
preventistkou jihlavské 
městské policie Mgr. Kvě-
tou Klimešovou, vedou-
cím poradny Bílého kru-
hu bezpečí v Jihlavě Mgr. 
Antonínem Křoustkem 
a Milanem Stejskalem, 
krajským koordinátorem 
BESIPu Jihlava.

Starší a hlavně osamě-
lí lidé jsou často oběťmi 
násilných trestných činů, 
kdy jsou vybírání jako 
snadná oběť útoků, které 
mají za následek fyzické 
napadení nebo okradení. 
Cílem projektu bylo při-
spět k prevenci patolo-
gických jevů páchaných 
na seniorech a hendike-
povaných lidech, upozor-
nit je na možná rizika a 
pomoci jim se připravit adekvátně 
zareagovat, pokud by se v dané si-
tuaci ocitli. 

Jedním z témat byl také bezpečný 
pohyb v městském provozu se za-
měřením na chodce, účastníci ob-

Programy prevence pro seniory

UPOZORNIT seniory na možná rizika útoků na ně  a pomoci jim se připravit adekvátně za-
reagovat měly za úkol workshopy, na kterých se podílela Městská policie Jihlava. 
 Foto: archiv MMJ

drželi i refl exní pásky a byli pouče-
ni o výhodách jejich používání.

„Workshopů se zúčastnila téměř 
stovka seniorů, aktivně o problémech 
diskutovali a bylo vidět, že je pro-

blematika zaujala“ uvedla Hana 
Freyová z odboru sociálních věcí 
a současně studentka III. ročníku 
Soukromé vyšší odborné školy so-
ciální v Jihlavě. -tz-


